
 

     BÁO CÁO 

Công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2021 

 

Thực hiện Chương trình công tác và chức năng, nhiệm vụ được giao; Sở Công 

Thương báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tháng 7 năm 2021, cụ 

thể như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp 

luật về phòng, chống tham nhũng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách 

nhiệm của ngành, địa phương 

a. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị 27-CT/TW ngày 

10/01/2019 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu 

cực: Người đứng đầu cơ quan luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi mình phụ trách; kịp thời tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc, uốn nắn lệch lạc trong quá trình thực hiện của cấp 

dưới; chịu trách nhiệm trước cấp trên và bị xử lý theo quy định buông lỏng lãnh 

đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để tình trạng cán bộ, công chức, viên chức 

thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi bị tố cáo, đấu tranh chống tham 

nhũng, lãng phí, tiêu cực,…  

b. Các hình thức cụ thể đã thực hiện để quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ 

trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục đẩy mạnh triển 

khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan và đơn vị trực thuộc 

thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

gắn với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ quan thông qua các buổi 

họp và thông qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT I-Office. Thực hiện 

tốt các Luật liên quan đến cán bộ công chức. 

c. Việc ban hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên trong công tác phòng, 

chống tham nhũng: Sở Công Thương không ban hành mà chỉ áp dụng, triển khai 

thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh trong 

công tác phòng, chống tham nhũng. 

2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng 

a. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

* Công khai minh bạch trong các hoạt động của cơ quan đơn vị: 

- Hình thức công khai: Tại các buổi họp, hội nghị, niêm yết văn bản có liên 

quan tại cơ quan. 
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- Nội dung công khai: 

+ Công khai công tác tài chính: Thực hiện việc chi tiêu hành chính được công 

khai minh bạch các khoản thu, chi theo quy định hiện hành; 

+ Công khai trong công tác xây dựng cơ bản: Công khai minh bạch nội dung 

liên quan đến quy định của pháp luật về XDCB; 

+ Công khai minh bạch trong hoạt động giải quyết các công việc của cơ quan: 

Công bố bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Công Thương (http://sct.kontum.gov.vn). 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở (tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công tỉnh Kon Tum) thực hiện công tác tiếp nhận các hồ sơ về xin cấp giấy phép, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện, hồ sơ thẩm định đúng theo quy định.  

Bộ phận tiếp công dân thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo; công bố số điện thoại của Giám đốc Sở Công Thương để 

trực tiếp nghe phản ánh về ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có liên 

quan đến cán bộ công chức, viên chức Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc. Trong 

tháng 7 năm 2021, không có công dân phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến 

hiện tượng tiêu cực, tham nhũng. 

* Công khai minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ: 

Sở Công Thương đã xây dựng chương trình nhằm kiện toàn củng cố, sắp xếp 

tổ chức bộ máy và biên chế cho từng phòng, đơn vị trực thuộc. Kết quả trong tháng 

7 năm 2021, không có trường hợp xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

* Trong báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng:  

Quán triệt rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức về việc phát hiện các dấu 

hiệu tham nhũng, cán bộ công chức, viên chức phải báo cáo kịp thời cho Lãnh đạo 

cơ quan để xử lý, nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của các hành vi tham nhũng. 

Kết quả trong tháng 7 năm 2021 không có sai phạm xảy ra. 

b.Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn 

Cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở đã triển khai xây dựng và thực hiện theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021. 

Việc cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng: Thực hiện đúng theo quy 

định. 

c. Việc xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức: 

Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc 

trong bộ máy chính quyền địa phương, trong cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc. Thực 

hiện đầy đủ các qui định về xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống cán bộ, công 

chức. 

d. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm 

phòng ngừa tham nhũng: Thực hiện đúng theo quy định. 

d. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập: Thực hiện 

việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật. 

e. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn 

vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, 

http://sct.kontum.gov.vn/
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phụ trách; Trách nhiệm của lãnh đạo trong việc để xảy ra tham nhũng đã được quy 

định cụ thể cho Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng các phòng  và Thủ trưởng đơn vị 

trực thuộc. 

f. Việc thực hiện cải cách hành chính: Sở Công Thương đã thực hiện cải cách 

thủ tục hành chính theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015. Thường xuyên chuẩn 

hoá việc thu thập, xử lý, cung cấp thông tin nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà 

nước của Sở thuộc lĩnh vực của ngành Công Thương.   

g. Việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt 

động của cơ quan, tổ chức, đơn vị: Sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành 

VNPT I-Office áp dụng trong nội bộ cơ quan. 

h. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản: Sở Công 

Thương đã thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ 

ngân sách Nhà nước từ ngày 01/01/2008. 

3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng 

Trong tháng 7 năm 2021, không phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến 

tham nhũng tại Sở Công Thương. 

4. Kết quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng  

Theo Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2021 đã được phê duyệt, Sở 

Công Thương không thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 

về phòng, chống tham nhũng tại đơn vị trực thuộc (Trung tâm khuyến công – 

XTTM tỉnh).  

5. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Thực hiện Kế hoạch số 4331/KH-UBND ngày 19/11/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 

22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc; Kế hoạch số 65/KH-SCT ngày 07/12/2020 của Sở Công Thương về việc 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Trong tháng 7 

năm 2021, không có tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc tại Sở Công Thương. 

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Đánh giá tình hình tham nhũng 

Trong tháng 7 năm 2021, tại Sở Công Thương không có vụ việc xảy ra liên 

quan đến tham nhũng. 

2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng 

Sở Công Thương đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tham 

nhũng, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, công chức, viên chức trong công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Do đó, vụ việc liên quan đến tham nhũng 
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không xảy ra. Làm tốt công tác quản lý, kiểm soát thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

ngành công thương tại địa bàn tỉnh Kon Tum.  

3. Dự báo tình hình tham nhũng 

Trong tháng 7 năm 2021, chưa xảy ra tham nhũng tại Sở Công Thương; trong 

thời gian tới, cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc cùng với tập trung thực hiện nhiệm vụ 

chuyên môn  tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, đi sâu vào 

công tác tuyên truyền, kiểm tra, phòng ngừa không để xảy ra tham nhũng trong cơ 

quan.  

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) 

CỦA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG TRONG KỲ TIẾP THEO 

Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” gắn liền với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tại cơ 

quan. Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng; trong 

đó, công tác phòng ngừa là chính, được thực hiện thường xuyên. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Cấp uỷ, Chính quyền, các Đoàn 

thể đối với nhiệm vụ được giao cho các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức 

viên chức trong cơ quan. 

Tiếp tục tổ chức “Ngày pháp luật”, “Ngày pháp luật Nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam”, qua đó Sở Công Thương thực hiện lồng ghép tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức 

tại Sở và đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện tốt Chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng của 

UBND tỉnh Kon Tum, của Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc đã ban hành, 

kiểm tra xử lý các dấu hiệu vi phạm (nếu có), tổng hợp báo cáo theo định kỳ. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương là 

thường xuyên theo quy định của pháp luật và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống tham nhũng, thời gian qua chưa có sự vụ xảy ra 

gây khó khăn nên không có kiến nghị, đề xuất. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong tháng 7 

năm 2021, Sở Công Thương gửi Thanh tra tỉnh để biết, tổng hợp./.    

                                                                        
Nơi nhận:                                                  
- Thanh tra tỉnh (t/hợp);  

- Trang TTĐT Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, TTS.                                                                                      

 GIÁM ĐỐC 
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